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A - ,1 - l«10ol963 tarihi auteb» olaaîs üaere üye sayısut
Aidat .8dayea üye aayasA ı

Ba tarihten Oneeki darre İle oukaoreaesinde, eelclje
naoazan 30e6ol964 tarihli» güre «rt£şa.o s

Aidat Sdaıy^ı üye sayısı s.
2 o BSlgemiade Şuheısise hagU İşyeri sayısı
59 İşyerindeki işçi sayısı <
59 İ^ertadeki üye sayısı *
59 üzerindeki aidat Sdeyen üye sayısı t
3 » Toplu îş Bösleşmesl ile ilğUl aalûmat ilişiktedir.» (Say^a 3 de)
4' = Esden Şubenin ücretli kadrosiıiıda Şube Başkanı^ OrganlAatürO, 8ek<-

leteri iD»Tcuttur« şubenin 13oEklaa963 tarihindeki kongresinde seçilenlerden
«n1 Bildiriminde kanuni müddet içinde bulunmayanlarla» toplantılara katılama
yanlardan 6 asil düşürölmi ş, fi^en yedeklerden gelmek suretiyle başkan dahil
idare kurulu 5 kişidiro

5 «= Mali durumumuzu gSaterir gelir«gidtr Blânçolan 1963 Skim» Kasım» Arm=
lak» 1964 Ocak» Şubat» Mart» lisan» Mayıs» Haziran aylarına aittiPo

6 - Şubenin son kengrıtöi 13*Skimol963 te yapılmıştır*
7 - IşkoluBBisdaki ikinci 8«mdikalana durumu ilişiktedir. (Sayfa II de)
8 - 1.6,1964 tarihinde şubenin daha geniş bir yere taşıması İle nisbeten

İhtiyacımızı gidermiş durumdasrıso Şubenin diğer nokBanlan» iktekleri ilişik
tedir. (Seyfa 14 te)

Oelecek 4 arlık derre icia IsteHerimint

1 - ücretli kadronun üeretlerinlB arttırılması»

2 - Sekreter rerilmesi»
3 » Şubmnizin gazete çıkarabilaasine nUsaade edilmsei»
4 » l3oBklaul963 tarihli kongreden 1.6,1964 tarihine kadar şubenin Sendi

kal faaliyetleri rapor halinde ilişiktedir, (sayfa 15-18 de)
Hks 19 sahlfe 6 aylık şube gelir cetveli.

Şubemise ba^ı işyerlerindeki 275 aayılıj:rauai durun
İSTOPjaj fş «»STJ^^ıiBSİ tHZA BDtlKSISEi

1 - Phılıps A.Ş,» Kondor Badyo» laratca Madeni Bşya» Oihaa Eadyp, İhsan
OSkçay,

MB8S®te_totini®s

2 - Brofilo Demir Fab,» Boraakay Bela» Aga Badyo» Silvan Sanayii AoŞ«» bu
4 işyerinde Orev oylaoaşı % 80 ekseriyetis kasanıldio '
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SOBBCB ÎÜBSTÜIBBIgB»

** - TalSco İkodge Servisi, Fart ServlBİ, TOlksvmsen Servisi, SapsUleOltik,
Otoege Kilit, Bufer KLektrlk aalseaMel, Te-^ Baâgro, Jtav-loe Kaible, SUro Metal
Çelik Eşya, Osman Balkan Tedek Parça, Bakır Sanayii, Hayır-İç»

T?ZIASgaBA Hm-lLUgDA OMmEg

4 => Mois Sabay, Ofset îeaeke Kulaı Pabo sca durun Merkeadeo \
5 =. Sinatez KoUo şti^, Âtaksr Çelik Bçya Pab., bu iki işyerinin ilânla

rı 26o6«1964 tarihinde verlldio

SOBBC?S YÜRU'l<İT«gB tSYSHLSRÎytK SOH BOBUMgS
Û « a) Aga Badyo Merkezde anlaşm durusamda, Borankay Bela ila Şubece an»

laşaa durunda, Profîlo Denir Pabrikaoında anlaşma s«ninl hazıro
b) Bedaksiyona hazır olaulars Bufer Kollo şti», Ve-Ga Badyo Pabrikaaio
e) 1-2 bitirilecek olanliMP» îatko Dodge SerrİBİ, An-Sa Kablo,

Osman ^tollran, BUro Ifetalo
d) 2 » 3 geıiıleatıda bitir ilecekler s Port Servisi, Vcûkevagaa Servisi«
a) g ^ 4 Topianctaffie bitirileorftlerg ganeClotili&o Omega Kilit, Bakır Sana

yii#

BilglSarinisa aırs
gjSLhgMtzT^l tSKOBOliJZA AlS ÎKÎHCÎ tEETOtKALABUT DOBUMOr s

Şubemizb u«öxa işyerleriadco olup, dlgar Sendikalarla faaliyet gösterdik
leri yerler aşağıda göaterllmiştiro

1 - Kasımpaşa'da kurulu Başel AlimiByum v« Asma Kült Pabrlkaaa işyerinde
60 işçi çalışmakta 34 İşçi Çelik-îf Saadikaeıha üye durumunda İken bilâhare T
işçi istifa etmiştİTc İşyerinde bizim «yemiz Ifî dir# Soplu Sözleşme yetkisi Çe»
lik*îş Sendikasına verildiği halde elan Sözleşme imzelanmadi.

2 - ]feoidiyak«y Gayrettepe'de kuamlu Ercanlar MoAoIa Servisinde 30 işçi
çalışmakta, Çelik-îş'in 24, bizi» 16 «yemia yardır# Yatki Çelik-îş'e verildiği
halde elan Sözleşme yapılmadı# '

3 » Yıldız BaİBMmctt'da kurulu öihan Komandit Sanayii Badyo Fabrikasında
226 işçi çalışBakta, 154 Işçl Sendikamıza t^yediro Sözleşmayi Sendikamız yaptı#
İşyerinde şaf olan Sabri îurgut GÖkaüzoglu Badyo»îş Sendikası Genaî Başkanı ©la-
Tek faaliyet gSatermekte 40 işçinin baakı 11» bu Sendikaya üye olduklarını tah
min ediyoruzo

4 - Tophane'de kurulu Sinatez Koli. Şti. Asansör Montaj Fabrikasında 22
işçi çalışmakta, 26.6.1964 tarihinda Toplu İş Sözleşmesi ilSnı verdiğimizde 16
İŞÇİ Sendikamıza «ya, 3 işçi Çelik-Iş'e üye, ilân tarihinden evvel noter yolu
il» Çelik-İş'ten 18 işçinin İstifası temin edilerek Toplu Sözleşme nııamsleai
ikmal edüdio

5 - Fındıklı'da kurulu İstanbul Kablo Fabrikasında 55 işçi çalışmakta, 44
İşçi Sendikamıza «yedir. Toplu Sözleşmeyi Zastik-îş yaptı. İşçiler noter yolu
il» toptan lastik-Iş'ten istifa ettiler. Bu işyeri hakkında Gtnal Markeade ga-
rellp.1 dök«man va malûmat vardır.

Bilgilerinize arsolunur.
TSaatP YB İSTBKIERİKİZ t

Yeni Kanunların yürthrlflga girişinden bu yana Sendikamızın işleri birden art
mış va üstU bSr gayretle bu yeni düzenin getirdiği kuralları hallatoak «ze»

NADBV»İŞ ŞİŞLİ ŞUB. B.
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?e btitön idareeic Personel ^İksis vazifalerini başarmak içta çalışmışlar re
elinda çalışmalrtalaro Aneak bu damde dağlldir ki bütüa meBelelerimizi hallet
tik ve müşküllerimia yoktur^ Bımdaa sonra daha da verİBSİi çalışmalar yapabils
mekg %emia olan işçi kaîPd^şlsrimizia yaşama eeTiyeleriaig bilgi vs kUltörla-
rinig gâ3ljiştirîaik S©syfi3, Malattn gerçekleşmesini sa^amak, memloketimizda agar
aanayliû kurulmasısda yardımo» olmak^ earmaye birikimini Salemak meveut kamm= ■
laria tastamam uyg^lanısfisını istemek» bütün bunların tahakkukunu görmek üaere
istikrarlı, dayanışma içinde biltoçli çalışmalar yapmakla olacaktıro

Önümüzdeki derrede Türk Sendikacılarını» mühim problemlerin çözümlenmesin-
de emekçi kitlesi çok üstün ve ntUeadeleli çalışmalar içinde görmek istiyor o

I - EÖİTÎM % -

a) İdareci ve Personelin devamlı şekilde egitîİH>»3i,
b) Temsiloi ve üyelerin ( Sendikaoılık, beşeri münasebetler, kültürel mü

nasebetler, okuma yazma, meslek kursları, spor kolları kurulnuısı, geziler) ko
nularında egitilmoleri, yaşayış seviyelerinin geliştirilmesi,

e) İşyeri Temsilcilerine gönderilecek bültenlerin, daha geniş konuları
kapsıyacak hale getirilmesi, meraldi üyelere de bülten gönderilmesi, yeni ka
biliyetli temsilcilerin yetişmesine çalışmak,

d) Milli Eğitim Bakanlıgına« Orta, lİse, ve Sanat okullarında Sendikacı
lık dersleri verilmesi için teklif yapılması,

e) Genel Merkezin ayda bir Kaden-îş Mecmuası, şubelerinde 15 günde bir
gazete çıkarabilmeleri,

t) Pilm, t^ir, daktilo, t(^, hesap ve flâşlı fotograîp makineleri tomitti,
• II - SEKPjgA crnSMAlARITOA MYAHISM/l »

a) îdarooi ve Personelin karşılıklı saygı ve sevgi havası içinde samimî,
açıklıkla elele çalışmalarının temini,

b) Genel Moıkes, Bölge Temsilcilikleri, Şubeler arası haberleşme, geziler
yolu ile birbirleri arası münasebet kusmaları,

c) Bir program dahilinde, kadro içinde açık oturum şeklinde, hasbihal şek
linde toplantılar tertip etmek,

d) Bağlı bulunduğumuz tç ve Dış Teşkilâtlarla olan muhaberat ve bağlantı
larınızın Sendika teşkilâtına duyurulması,

,  .f " ■

e) Her Genel îdare Kurulu toplantılarından önce S«adikanın gelir, gider
duruB^lannı gösterir hesap raporlarını tüzük hükmüne göre. Genel îdare Ktırulu
üyelerine göndermek, ,

Sendikamızın Şişli Bölge Merkez Şubesi olarak 2 madde halindeki teklif ve
isteklerimizi bllgilOrInIzo arz etmiş bulunuyoruz» Gen^ îdare Kurultınun bu
toplantısında alaeagı kararların ve çalışmalarının Sendikamız mensuplarına
refah getirmesi hususunda faydalı olmasını en samimi dileklerimizle temenni
ederjlz.

Sendikamız gerçekten Itotı düı^sındhki Sendikalar ayarında çalışma yapan
mücadeleci emcdc batekınm alınmasında da titizlikle işçi meseleleri üzerinde
durt^ bir Sendikadır»

Son sözümüz şudurf Sendikamızla iftihar ediyoruz, gelişmesi, güçlenmesi
içlıü hiç bir şeydMi yılmadan Ç(dc çalışacağız.

Saygılarımızla
Başlrm^

B8^ îlyas Kabil

MMSBH-îş ştşiî şuB, B.


